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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG berakhir melemah tipis pada akhir pekan lalu. Sebaliknya, nilai
tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar AS. Bursa Saham Asia 
berhasil stabil di zona positif, ditengah ditutupnya beberapa bursa 
menjelang Tahun Baru Imlek dan kekhawatiran investor mengenai
virus corona. Bursa Saham AS berakhir pada zona negatif. 

FX
USD menguat terhadap mata uang lainnya di hari Jumat menyusul data yang menunjukkan adanya penguatan di 
sector jasa menutupi perlambatan di sector manufaktur. USD index, yang mengukur kekuatan USD terhadap 6 mata
uang lainnya naik 0.18% ke level 97.87.
IHS Markit flash purchasing managers index untuk sektor manufaktur turun ke level terendahnya selama 3 bulan di 
Januari, namun data PMI sektor jasa naik ke level tertingginya sejak Maret. 
Penguatan USD juga didukung oleh pelemahan GBP dan EUR. GBP turun 0.29% ke level 1.308 dan EUR turun 0.2% ke
level 1.1013. USD/JPY turun 0.21% ke level $109.26, JPY tersupport dengan naiknya permintaan mata uang safe-
haven setelah adanya penambahan jumlah warga AS yang terjangkit virus Corona. USD/CAD naik 0.18% ke level 
C$1.315 menyusul perkembangan harga minyak yang terpengaruh oleh perkembangan penyebaran virus yang 
diprediksi dapat menular melalui udara. 
Akhir hari ini, the Federal Reserve akan mengeluarkan notulensi rapatnya di bulan Desember. 
Mayoritas mata uang Asia sedikit menguat di Jumat lalu, walaupun penguatannya terbatas oleh kurangnya
perkembangan positif mengenai virus Corona dari China. Jumat lalu, spot terendah menyentuh lebel 13,575 dan 
spot USD/IDR ditutup di level 13,580-13,590. Hari ini, spot USD/IDR dibuka di level 13,600/13,610 dan diprediksi
akan bergerak di range 13,580-13,630

Pasar Obligasi
Obligasi pemerintah Indonesia mengawali Jumat lalu dengan kuat, dimana arus masuk dari asing ditambahkan
dengan support dari bank sentral memenuhi pasar. Obligasi seri 15 tahun menonjol diantara seri-seri lain. Yield
menyempit 4-8 bps dibandingkan penutupan sebelumnya. Fokus pasar tertuju pada perkembangan virus Corona
dan China dan pergerakan mata uang Asia terhadap USD.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan pada akhir pekan lalu, IHSG kembali mencatatkan pelemahan sebesar -0.082% dan
berakhir tepatnya pada level 6,244.11. Lima (5) dari Sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona
negatif, sektor Agriculture dan Miscellaneous Industry melemah sebesar -1.16%, Consumer Goods Industry melemah
-0.76%. Sisa empat (4) sektor terlihat berakhir di zona positif, dipimpin dengan Basic Industry menguat sebesar
+0.63%, sector Finance naik sebesar +0.24% dan sektor Infrastructure menguat sebesar +0.21%. Investor Asing
mencatatkan net sell sebesar Rp. 297.16 Miliar.
Bursa Saham Asia bergerak stabil ditengah tipisnya volume perdagangan dikarena bursa China, Taiwan dan Korea
Selatan yang tutup menjelang Tahun Baru Imlek dan kekhawatiran para investor mengenai virus corona yang telah
menewaskan puluhan orang. Bursa Saham Amerika Serikat terlihat berakhir pada zona negatif.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

23-Jan 24-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.625 6.57 -0.83%

Indonesia USD 10yr 2.803 2.783 -0.71%

US Treasury 10yr 1.733 1.685 -2.77%

Suku Bunga Bank Central Inflasi (yoy)* Inflasi (mom)*

BI 7-Day RRR 5.00 2.72 0.34

FED RATE 1.75 2.30 0.20

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 5.0477 1.5618

1 Mth 5.4000 1.6595

3 Mth 5.4519 1.7954

6 Mth 5.6464 1.8053

1 Yr 5.8394 1.8799

Bursa Saham Dunia

23-Jan 24-Jan %Change

IHSG 6,249.21 6,244.11 -0.08%

LQ 45 1,024.59 1,025.50 0.09%

S&P 500 (US) 3,325.54 3,295.47 -0.90%

Dow Jones (US) 29,160.09 28,989.73 -0.58%

Hang Seng (HK) 27,909.12 27,949.64 0.15%

Shanghai Comp (CN) 2,976.53 - -

Nikkei 225 (JP) 23,795.44 23,827.18 0.13%

DAX (DE) 13,388.42 13,576.68 1.41%

FTSE 100 (UK) 7,507.67 7,585.98 1.04%

Cross Currencies

24-Jan-20 27-Jan-20 %Change

USD/IDR 13,650 13,605 (0.33)

EUR/IDR 15,086 15,009 (0.51)

JPY/IDR 124.71 124.81 0.08 

GBP/IDR 17,912 17,783 (0.72)

CHF/IDR 14,079 14,020 (0.42)

AUD/IDR 9,343 9,272 (0.77)

NZD/IDR 9,036 8,959 (0.86)

CAD/IDR 10,400 10,344 (0.54)

HKD/IDR 1,756 1,750 (0.36)

SGD/IDR 10,109 10,053 (0.55)

Major Currencies

24-Jan-20 27-Jan-20 %Change

EUR/USD 1.1080 1.1033 (0.42)

USD/JPY 109.68 109.00 (0.62)

GBP/USD 1.3144 1.3070 (0.56)

USD/CHF 0.9684 0.9703 0.20 

AUD/USD 0.6870 0.6814 (0.82)

NZD/USD 0.6592 0.6585 (0.11)

USD/CAD 1.3155 1.3152 (0.02)

USD/HKD 7.7740 7.7746 0.01 

USD/SGD 1.3488 1.3533 0.33 
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Kurs USD/IDR | 13,605 | Kurs EUR/USD | 1.1033 |
IHSG per 24 Januari 2020| 6,244.11 |
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